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1 Rekisterinpi-
täjä 

Live-säätiö sr 
Kiannonkatu 2 
02650 Espoo 
 

2 Yhteyshenkilö 
rekisteriä koske-
vissa asioissa ja 
tietosuojavas-
taava 

Yhteyshenkilö 
Pasi Tiihonen 
Satamakatu 11 
74100 Iisalmi 
p. +358400577149 
 
Tietosuojavastaava 
Privaon Oy / 
 
tietosuoja@inlive.fi  
 

3 Rekisterin nimi Asiakasrekisteri, joka sisältää terveydenhuollon asiakasrekisterit (Live Itä-Suomen 
toimipaikat, Iisalmi, Kuopio, Joensuu). 

4 Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoi-
tus ja oikeuspe-
ruste 

 

Järjestelmässä olevia asiakkaan tietoja käytetään asiakkaan terveydenhuollon palve-
luiden suunnitteluun, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin sekä laskuttamiseen. 
Järjestelmän tietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja laskuttamiseen sekä tilas-
toinnin hoitamiseen. Lisäksi tietoja käytetään palveluiden laskutukseen ja raportoin-
tiin, asiakkaiden oikeuksien ja etuuksien varmistamiseen, työntekijöidemme oikeuk-
sien ja etuuksien varmistamiseen sekä turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennalta-
ehkäisemiseen ja selvittämiseen. 

 

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilan-
teessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on 
mainittu. 

 

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän ja mak-
sajatahojen välisten sopimusten täytäntöön panemiseen tai sopimusta edeltävien toi-
menpiteiden toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä. 

 
Lisäksi henkilötietoja käsitellään tietosuojaa koskevan kansallisen ja EU-lainsäädän-
nön ohella terveydenhuollon henkilöstöä sekä terveydenhuollon asiakirjoja koskevan 
lainsäädännön asettamien vaatimusten mukaisesti. Asiakasasiakirjoihin merkitään 
terveydenhuollon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan edellyttä-
mät tarpeelliset tiedot. 
 

5 Rekisterin tie-
tosisältö 

 

Rekisteröityjä ovat henkilöt, joilla on rekisterinpitäjään asiakas- tai hoitosuhde ja 
toisaalta henkilöt, joilla on ollut rekisterinpitäjään asiakas- tai hoitosuhde ja joiden 
tietoja säilytetään lainsäädännön (kuten asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun 
lain, terveydenhuollon ammattilaisista annetun lain ja kirjanpitolain) velvoitteiden 
täyttämiseksi. 

 

Lisäksi edunvalvonnan piirissä olevien asiakkaiden osalta rekisteri sisältää 
edunvalvojan perustiedot, kuten nimen sekä yhteystiedot, kuten osoitteen, 
puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja muut edunvalvojan ilmoittamat yhteystiedot. 

Lisäksi rekisteri sisältää tietoja asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, 
toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi, välttämättömät terveydentilatiedot, 
laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustiedot , hoitoa, tutkimuksia ja asumista 
koskevat laskutustiedot, vakuutukseen liittyvät tiedot, kuten vakuutusnumero, 
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asiakkaan nimeämän yhteyshenkilön tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot  merkinnän 
tekijän nimi, asema ja ajankohta, saapuneiden asiakirjojen saapumisajankohta ja 
lähde, sopimustiedot. 

 
Rekisteri pitää sisällään Live-säätiö sr:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat: etunimi, 
sukunimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotikunta, 
lähiomainen, lähiomaisen yhteystiedot ja maksaja sekä asiakkaiden ja sidosryhmien 
itse Live-säätiö sr:lle tiedoksi antamaa tietoa. Lisäksi rekisteri sisältää hoidon 
järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, laadittuja tai saapuneita asiakirjoja 
taikka teknisiä tallenteita, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tai muita 
henkilökohtaisia tietoja. 

6 Säännönmu-
kaiset tietoläh-
teet 

 

Kyselyyn vastaavan henkilön itsensä antamat tiedot.  

 
Tilaisuuteen ilmoittautujan antamat tiedot. 

7 Tietojen sään-
nönmukaiset 
luovutukset 

 

Live-säätiö sr ei luovuta alla tässä kohdissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta 
hallussa olevia tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Live-säätiö 
sr:n kumppaneille. Live-säätiö sr luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot 
osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Live-säätiö sr:tä toimimaan edellä 
mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii 
Live-säätiö sr:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Live-säätiö sr:n hallussa 
olevasta tietokannasta. 
 
Rekisterinpitäjä luovuttaa henkilötietoja lainsallimissa rajoissa sekä lakien 
vaatimuksesta seuraaville toimijoille: 
 

- KELA 
- Kanta-rekisteri 
- Terveydenhuollon viranomaiset, kuten THL, AVI ja Valvira 
- Perintäyhtiöille, maksamattomien laskujen perinnän osalta 
- Kunta, kaupunki tai sairaanhoitopiiri, kun palvelua tuotetaan näille tahoille 
- Vakuutusyhtiöt, ainoastaan kun henkilön hoitoon liittyvät kulut katetaan 

vakuutuksella ja henkilö on esittänyt tahdonilmaisun siirtää tietonsa 
vakuutusyhtiölle 

-  

8 Tietojen siirto 
EU:n tai ETA:n 
ulkopuolelle 

 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman oikeudellisia perusteita. 

9 Rekisterin 
suojauksen peri-
aatteet 

 

Live-säätiö sr suojaa tässä tietosuojaselosteessa mainitut asiakasrekisterit perustuen 
riskiarvioinnissa saatuun tulokseen vaaditusta turvallisuustasosta. Tietosuojavas-
taava osallistuu riskien arviointiprosessiin ja antaa puolueettoman lausunnon lopulli-
sesta päätöksestä tietojen suojaamisen osalta, jota Live-säätiö sr noudattaa. Live-
säätiö sr ottaa huomioon henkilörekisterin suojauksessa teknisen turvallisuuden ja 
hallinnolliset sekä tietotekniset vaatimukset. 
 
Tilat, joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella 
suojauksella. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten 
pääsy on kokonaan kielletty. Vain erikseen nimetyt henkilöt pääsevät tietoihin käsiksi. 
Tietojenkäsittelyvälineille tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu 
palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisterinpitäjä rajoittaa hen-
kilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöoikeuksia ja valvoo niiden käyttöä. Tietoja 
käsittelevät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteeseen. Tiedot hävitetään tietoturva-
ohjeen mukaisesti. 
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10 Säilytysajat  Rekisterinpitäjä noudattaa tietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita.  Live-sää-
tiö sr säilyttää potilasasiakirjoja voimassa olevassa lainsäädännössä määritellyllä ta-
valla. Tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole 
enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toi-
mivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Live-säätiö sr:tä 
säilyttämään tietoja. 

 

10 Tarkastusoi-
keus 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallen-
nettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oi-
keus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Asiakkaan 
henkilöllisyys varmistetaan ennen tarkastusta. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjalli-
sesti ja allekirjoitettuna kyseiseen toimipaikkaan tietosuojavastaavalle. 
 
Rekisteröidyn henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen antamista.  
 

11 Oikeus vaa-
tia tiedon korjaa-
mista 

 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötieto-
rekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tar-
kastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia 
rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava 
johtaa toimenpiteen käsittelyä. 

 
12 Muut henkilö-
tietojen käsitte-
lyyn liittyvät oi-
keudet 

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut 
rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muo-
dossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 

 
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojen kä-
sittelyssä on rikottu EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679).  
Valitukset tulee osoittaa Tietosuojavaltuutetulle. 
Tietosuojavaltuutettu  
PL 800, 00521 Helsinki 
tietosuoja@om.fi Vaihde: 029 56 66700 
Lisätietoja https://www.tietosuoja.fi/   
 
Lisätietoja oikeuksistasi ja Invalidisäätiön tietosuojan käytänteistä löydät osoitteesta 
https://www.livesaatio.fi/ tietosuoja/  
 
Tietosuojaan liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä myös tietosuojavastaavaan 
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